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1.

Inleiding

De gemeente Beuningen heeft Stroming gevraagd een aantal
inrichtingsvarianten uit te werken voor de Winssense Waarden.
Daarvoor zijn de volgende aanleidingen:
·
de gemeente Beuningen speelt een actieve rol binnen
WaalWeelde, een initiatief waarin gemeenten, de provincie
Gelderland, bedrijven en andere belanghebbenden
samenwerken. Doel is om de Waal veiliger èn mooier te maken
en daarnaast economische ontwikkelingen in het gebied te
stimuleren
·
in het kader van een MER procedure is een eerder voorstel voor
de inrichting van dit gebied gestrand (zie hoofdstuk 2). Een
alternatief is dus geboden.
Daarnaast is het zo dat het denken over Natura 2000 langs de
rivieren een snelle ontwikkeling doormaakt. De wijze waarop in 2006
naar inrichtingsvoorstellen werd gekeken is dus veranderd. Dit biedt
nieuwe kansen.

4

Figuur 1.
Topograﬁsche
kaart 2005
met ligging
plangebied

5

2.

Winssense Waarden in vogelvlucht
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Ligging opnamepunten vliegerfoto’s (Dirk Oomen) 20 maart 2009, waterstand Waal 7,55 +NAP
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3.

Korte terugblik

In de gemeente Beuningen zal een grote binnendijkse zandwinning
plaatsvinden: het project “Geertjesgolf” (ook wel bekend als de H1
lokatie). Het zand uit deze winning zal via schepen over de Waal
worden afgevoerd. Om dit mogelijk te maken wordt in de Winssense
Waarden een tijdelijke haven aangelegd, waar schepen kunnen
afmeren om het zand (vanuit enkele voorraadsilo’s) in te slaan en af
te voeren.
De MER die voor de zandwinning is gemaakt (Royal Haskoning, 2006)
doet uitspraken over zowel de binnendijkse (zandwin)locatie als
ook over het buitendijkse gebied, de Winssense Waarden, waar de
Voorhaven deel van uitmaakt. In de Winssense Waarden is daarbij
sprake van twee “deelprojecten”:
·
de aanleg en – na beëindiging van de winning – afwerking van
de Voorhaven in het oostelijke deel
·
bescheiden delfstoffenwinning en inrichting van het overige deel
van de Winssense Waarden als natuurgebied.
Beide deelprojecten zijn in de MER aan elkaar gekoppeld
omdat een deel van de onvermarktbare grond die vrijkomt bij
de natuurlijke inrichting van de Winssense Waarden, gebruikt
kan worden om de Voorhaven af te werken.

·
·
·
·

·

de rivierdynamiek, via het geulenpatroon, weer meer toegang
tot het gebied geven om de ecologische kwaliteit en de
rivierveiligheid te verhogen
de niet vermarktbare grond, samen met materiaal van elders,
gebruiken om de Voorhaven mee te dempen
verkopen van de keramische klei (werk met werk maken)
verkopen van industriezand dat bij de winning vrijkomt (werk
met werk maken). Om deze opbrengst wat te verhogen
de geulen circa 1,5 meter dieper uitgraven dan het historische
geulenpatroon in de ondergrond. Dit samenhangend met
de wens (destijds) van de gemeente Beuningen om de
binnendijkse winning te verkleinen en te compenseren met zand
uit de uiterwaarden
ophoogzand dat bij de winning vrijkomt gebruiken voor zodanige
afwerking van de Voorhaven dat deze integraal onderdeel wordt
van het geulenpatroon.

Oorspronkelijk ontwerp Stroming
Aanvankelijk ging Royal Haskoning in de MER uit van een ontwerp
dat Stroming in 2003 maakte: de Voorhaven zou na aﬂoop van de
zandwinning worden afgewerkt en de Winssense Waarden zouden, na
een beperkte ongronding, als vrij toegankelijk natuurgebied worden
opgeleverd. Het Stroming-ontwerp voorzag in de aanleg van een
geulenpatroon in de uiterwaard waarbij de volgende uitgangspunten
werden gehanteerd
·
een geulenstelsel dat aansluit bij het patroon van zandbanen in
de ondergrond en dus een natuurlijk verloop heeft
·
het hogere gedeelte van de uiterwaard, de oeverwal, vrijwel
geheel sparen
Figuur 2. De Winssense Waarden na beëindiging van de zandwinning. Ontwerp Stroming 2003.
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Aangepast ontwerp Royal Haskoning
In de MER (2006) wordt gemeld dat het ontwerp van Stroming als
snel is losgelaten omdat het “een kans op signiﬁcante (negatieve)
effecten op soorten en habitats” met zich mee zou brengen. Het bleek
met name te gaan om het volgende:
·
de oeverwal direct langs de rivier zou te veel worden aangetast
·
er zou teveel ooibos ontstaan, hetgeen rivierkundig teveel
opstuwing zou geven.
Daarnaast wordt er in de MER op gewezen dat Winssense Waarden
in hun huidige vorm belangrijk zijn voor ganzen (met name
foeragerende kolganzen) en de kwartelkoning. Door de aanleg van
geulen worden de uiterwaarden minder aantrekkelijk voor ganzen.
Tegen deze achtergrond heeft Royal Haskoning het ontwerp van
Stroming aangepast waarbij de volgende uitgangspunten zijn
gehanteerd:
·
behoud van grazige vegetaties als foerageergebied voor ganzen
(in de vorm van vochtige grazige/moerassige graslanden en
ruigtes)
·
creëren van ondiep open water rijk aan vis en insecten en
mogelijk ondergedoken waterplanten
·
behoud van de oeverwal voor stroomdalgrasland(potenties).
·
het voorkomen van massaal opkomen van zachthoutooibos
(beperken tot in ieder geval minder dan 10 hectare) om
ongewenste opstuwing te voorkomen.
Rivierkundig wordt over deze door Royal Haskoning ontworpen geul
in de MER opgemerkt dat hij bovenstrooms een waterstandsdaling
veroorzaakt van 1,5 centimeter (gunstig voor de rivierveiligheid)
en benedenstroom een locale waterstandsverhoging veroorzaakt
van 2,9 centimeter (1,1 centimeter op de as van de rivier) hetgeen
rivierkundig ongewenst is.
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De uiteindelijke keuze
Het ontwerp van Royal Haskoning was onderdeel van een pakket
van 7 alternatieven die in de MER zijn uitgewerkt. De gemeente
Beuningen heeft als Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
gekozen voor een variant (nummer 4) waarbij wordt uitgegaan van
·
aanleg van een middelgrote Voorhaven in de Winssense
Waarden
·
een klasseerinstallatie bij de grote binnendijkse zandwinning
Geertjesgolf
·
samenstellen van het af te leveren product vanuit silo’s bij de
Voorhaven.
In deze variant is volgens de MER slechts “een geringe” hoeveelheid
zand uit de uiterwaarden nodig om de taakstelling van 25 miljoen
ton beton- en metselzand te halen. Uiteindelijk is besloten de
Winssensse Uiterwaarden (afgezien van de locatie van de Voorhaven)
onaangeroerd te laten.

Figuur 3. Het door Royal Haskoning aangepaste ontwerp.
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Deze opdracht

Door de gemaakte keuze is de toekomstige inrichting van de Winssense
Waarden losgekoppeld van de zandwinning Geertjesgolf. Over de toekomst
van het gebied kan nu dus apart worden nagedacht. Het initiatief
WaalWeelde biedt daarvoor het kader.
In deze notitie worden op verzoek van de gemeente Beuningen 4
mogelijke inrichtingsvormen uitgewerkt in de vorm van schetsen en een
korte toelichting:
a) autonome ontwikkeling
In deze variant wordt de Voorhaven afgewerkt conform de tekeningen
in de MER. Er vindt geen vergraving van de uiterwaarden plaats.
Daarnaast vindt realisatie plaats van stroomdalvegetaties (EHS) op de
oeverwallen, voorzover die nu verworven zijn. Immers, hoewel er een
aankoopverplichting voor delen van het gebied geldt, leert de praktijk dat
boeren hun grond slechts mondjesmaat aanbieden. En zelfs al zouden
enkele boeren dat wel doen, dan nog geldt dat een integrale herinrichting,
aanpassing van de waterhuishouding en een op natuurontwikkeling gericht
beheer pas kan plaatsvinden nadat ook de laatste boer is vertrokken.
b) inrichting met volledige geulenpatronen
In deze variant wordt een geulenpatroon geschetst met een natuurlijk
mozaïek van ooibos, ruigte en grasland. Het vertrekpunt is het ontwerp
dat in 2003 door Stroming is uitgewerkt in opdracht van de gemeente,
in samenwerking met ARK natuurontwikkeling. In zeer globale vorm is
dit ook verbeeld in de InspiratieAtlas WaalWeelde (2007). Ten opzichte
van de schets uit 2003 is het ontwerp is wel aangepast. Zo wordt het
geulenpatroon subtieler in zijn dimensies omdat het niet langer nodig
is een deel van de taakstelling van de zandwinning in de uiterwaarden
te realiseren. Het ontwerp kan ook subtieler zijn omdat de aanleg van
een hoogwatergeul voor de rivierveiligheid op de korte termijn niet
nodig is. Daarin wordt immers reeds voorzien door kribverlaging. Die
keuze was in september 2006, toen de MER werdt afgerond, nog niet
deﬁnitief. Centimeters waterstandsdaling die bereikt worden door aanleg
van een geul kunnen dus volledig worden gezien als compensatie voor
ooibosontwikkeling en/of als een bijdrage aan de rivierveiligheid op de
langere termijn. Ook de opmerkingen die in de MER ten aanzien van het
ontwerp uit 2003 zijn gemaakt, zijn zo goed mogelijk verwerkt.

Figuur 4. Ruwe inrichtingsschets Winssense Waarden zoals verbeeld in de InspiratieAtlas WaalWeelde.
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Figuur 5. De Winssense waarden met aangrenzende uiterwaarden

c) schets met minimaal geulenpatroon
In deze variant wordt een enkele geul aangelegd, zodat nog minder
vergraving van de uiterwaard nodig is.
d) schets met geulenpatronen met minimaal areaal ooibos
Dit is dezelfde als b maar dan met een open landschap
Elke schets wordt voorzien van een toelichting, inclusief globale
cijfermatige onderbouwingen die in een later stadium – net als de
schetsen – en nadere detaillering zullen vergen.
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5.

De varianten

VARIANT A: AUTONOME ONTWIKKELING
Realisatie
De uiterwaard zelf wordt niet vergraven, de Voorhaven wordt
(grotendeels) opgevuld met onvermarktbaar materiaal uit de
binnendijkse winning.
Kenmerken eindsituatie
Weergegeven is het eindbeeld rond het jaar 2025. De zandwinning,
met een in de MER aangegeven uitvoeringstermijn van 12 jaar, is
afgerond. In de eerste fase van deze zandwinning is de Voorhaven
in de uiterwaarden uitgegraven. Deze is naderhand grotendeels
opgevuld met onvermarktbaar materiaal, vooral afkomstig van de
binnendijkse winning.
De Voorhaven is opgeleverd op een niveau van circa 6 m + NAP,
de omliggende gronden liggen op circa 8,5 m + NAP. Waar ooit de
Voorhaven lag, is nu een depressie in het terrein aanwezig die op een
zodanige hoogte ligt dat zich hier ooibos ontwikkelt. Ooibos op deze
locatie, vlak voor het hoogwatervrije terrein van de scheepswerf, zal
een opstuwende werking hebben en moet waarschijnlijk regelmatig
worden weggekapt.
De overige delen van de uiterwaard zijn onveranderd ten opzichte
van de situatie in 2009. Grote delen zijn dus nog in landbouwkundig
gebruik: intensief beheerd grasland en maïsakkers. De betekenis voor
ganzen, het waterbeheer en de ontsluiting is onveranderd.

Figuur 6. Bodemhoogte van de Winssense Waarden na oplevering. Bron: Royal Haskoning.

Samenvattend:
Bij de autonome ontwikkeling blijft het gebied grotendeels zoals het nu
is. Alleen het terrein van de voorhaven wordt heringericht en daar zal
zich ooibos ontwikkelen – juist op de plek waar in een hoogwatersituatie
het water weer naar de rivier moet stromen. Naar verwachting neemt de
rivierveiligheid daardoor licht af en daarvoor wordt in de uiterwaard zelf
geen compensatie gerealiseerd. Er is geen impuls om ook de rest van het
gebied als natuurgebied in te richten. De potenties voor stroomdalﬂora
blijven behouden maar dit vegetatietype krijgt geen extra kans om zich ook
daadwerkelijk te ontwikkelen. De betekenis voor ganzen blijft behouden, het
landschap blijft open en overwegend agrarisch van karakter. Er wordt, afgezien
van het ooibos ter hoogte van de Voorhaven, geen ecologische winst geboekt.
De mogelijkheden voor recreatie nemen niet toe.
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VARIANT B: VOLLEDIG GEULENPATROON
Realisatie
Er wordt een geul uitgegraven met enkele zijtakken. Daarbij komt,
naast dekgrond, ook klei vrij die gebruikt kan worden door de
keramische industrie. Het kleipakket is gemiddeld 2 meter dik. Bij een
geschatte oppervlakte van de geul van 42 hectare (59 hectare minus
het deel dat al bij de aanleg van de Voorhaven wordt vergraven)
komt dus ca 0,8 miljoen m3 klei vrij, waarvan de helft geschikt is voor
de keramische industrie. De ervaring uit andere projecten leert dat
(reliëfvolgende) kleiwinning een voldoende economische basis is om
het areaal van de kleiwinning als natuurgebied op te opleveren.
De dekgrond en de onvermarktbare klei wordt op de bodem van de
Voorhaven gelegd.¹

Figuur 7. Detail zand-dieptekaart van het Gelders Rivierengebied

De Winssense Waarden zijn 225 ha groot, waarvan op dit moment
circa 70 hectare natuur. Met de afwerking van het Voorhavengebied
en de aanleg van de geul kan hier circa 60 hectare natuur aan
worden toegevoegd. Waarschijnlijk meer, omdat de Voorhaven
deels wordt afgewerkt met materiaal uit de Winssense Waarden:
daardoor is minder specie uit de binnendijkse winning nodig hetgeen
waarschijnlijk een kostenbesparing betekent. De uitgespaarde
middelen kunnen worden gebruikt om extra hectares natuur in de
uiterwaarden te realiseren.
Het inzetten van de kleimotor biedt een goed vertrekpunt voor
het zoeken naar aanvullende ﬁnanciële middelen (zwaan-kleefaan effect). Mogelijke bronnen zijn budgetten voor de lange
termijn rivierveiligheid (Deltafonds) en klimaatbestendigheid (ARK
programma), EHS en de provincie Gelderland.

Figuur 8. De oppervlaktes van de onderdelen van de geul. De geul blijft achter na zogenaamde
“reliefvolgende kleiwinning”. Nadat de kleilaag van de zandige ondergrond is afgepeld, ligt het
dieptste punt van de geul op 4,4 meter + NAP (dus circa 3,5 meter onder maaiveld). Omdat de
kleilaag niet overal even dik is, varieert de diepte van de geul.

¹ Dit kan in beginsel direct nadat de Voorhaven is gegraven. Dit maakt het mogelijk al snel met
de realisatie van de geul te beginnen. Bij het project Geertjesgolf wordt de Voorhaven namelijk als
eerste aangelegd en het uitgraven ervan is volgens de MER na 1 – 2,5 jaar gereed. Overigens kan
ook de onvermarktbare specie ook later (of zelfs elders) worden geborgen.
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Kenmerken van de eindsituatie
Er is een aaneengesloten, vrij toegankelijke natuurgebied ontstaan
van minimaal 130 hectare en – bij verwerven van extra middelen
– maximaal 225 hectare. De schets gaat uit van de laatste situatie.
Er is door het afgraven van de klei een geulenpatroon in het gebied
ontstaan in de vorm van een hoofdgeul met zijtakken.
De hoofdgeul ligt overal minimaal 100 meter uit de teen van de dijk
en is circa 100 meter breed en gemiddeld 3 meter diep ten opzichte
van het huidige maaiveld - ondieper dus dan het Stroming ontwerp uit
2003 (gemiddeld 6 meter diep). De instroomopeningen doorsnijden
de oeverwal die hier tussen 10,5 en 11,0 m + NAP ligt.
Het diepste punt van de meest oostelijke instroomopening ligt op +
7 m NAP. De oeverwal is hier dus tot 4 meter diep uitgegraven. De
instroomopening heeft een accoladevormig proﬁel, zodat een groot
deel ervan op tussen de +9 en +10 meter NAP ligt. Circa 75 dagen
per jaar overstroomt de drempel aan de bovenzijde en stroomt
de geul. De rest van de tijd staat de geul alleen benedenstrooms
in verbinding met de rivier en bevat hij stilstaand water. Bij lage
waterstanden op de Waal valt een deel van de geul droog.
De overige instroomopeningen – ook met een accoladevormig proﬁel
– doorsnijden de oeverwal minder diep. Twee ingangen liggen op 8 m
+NAP en stromen 40 dagen per jaar mee, een ingang ligt op 9 meter
en stroomt ca. 18 dagen per jaar mee.
Door het stromende water zullen de bodems van de
instroomopeningen zandig blijven – een goede referentie vormt een
van de geulen bij Gameren. Via de geulen zal vaker dan nu vers zand
de uiterwaard ingevoerd worden, dat op de hogere gronden rondom
de geul kan neerslaan. Dit verse zandige milieu is uitstekend geschikt
voor de ontwikkeling van stroomdalgraslanden.

De uitstroomopening gaat in een vloeiende lijn over in de Waal, zodat
opstuwing zoveel mogelijk wordt voorkomen. Langs de oevers van de
geul staat hier en daar ooibos. De ooibosontwikkeling wordt geremd
door natuurlijke begrazing en is verder beperkt door delen van de
geul vrij steile oevers mee te geven. De totale oppervlakte ooibos is
afhankelijk van de kiemingsomstandigheden in de eerste jaren na de
aanleg van de geul. De beste kiemmogelijkheden liggen hier in een
zone tussen de 5,5 en 6 m + NAP in de oever langs de geul. Naar
verwachting bedraagt deze oppervlakte circa 10 hectare.
De verharde weg naar de Ruif is gebleven en ter hoogte van de geul
voorzien van een brug. Voor het overige is het gebied toegankelijk
via een struin/ﬁetspad. In het oosten, waar de geul meestal droog
staat, loopt deze route over de bodem van de hoogwatergeul. In het
westen, waar de geul altijd water voert, wordt de oversteek gemaakt
met een trekpontje.

DIRK, kun je hier een foto van de
geul van Gameren inlassen?

Referentiefoto nevengeul Gameren
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Stroomdalplanten en dynamiek
Stroomdalplanten zoals veldsalie, rapunzelklokje en kruisdistel worden door
de rivier aangevoerd. Hetzelfde water dat de zaden aanvoert kan er echter
ook voor zorgen dat reeds aanwezige stroomdalplanten “verdrinken”, namelijk
als de overstroming in het groeiseizoen plaatsvindt. Stroomdalvegetaties
ontwikkelen zich optimaal op zandige plekken die 2-20 dagen per jaar
overstromen. In de MER wordt ervan uitgegaan dat in de Winssense
Waarden locaties die boven de 9 meter NAP liggen geschikt zijn voor
stroomdalvegetaties. Lager vestigen stroomdalplanten zich ook wel, maar dan
is de kans groot dat ze na een aantal jaar door een zomerhoogwater weer
verdwijnen.
Met hoogwater wordt ook altijd zand aangevoerd – hoe lager een oeverwal
ligt, des te meer zand wordt afgezet. Een lage oeverwal zal daarom op
natuurlijke wijze ook naar de optimale hoogte voor stroomdalplanten
groeien. In natuurlijke riviersystemen, waar erosie en sedimentatie elkaar
afwisselen, is de variatie binnen oeverwallen groot. Langs de Waal zijn, door
het aan banden leggen van de erosie, vrijwel alle oeverwallen de laatste
100 jaar sterk aangegroeid. De meeste liggen nu dan ook op een voor
stroomdalplanten goede hoogte. Dat er toch zo weinig stroomdalplanten
groeien komt door het jarenlange intensieve agrarische beheer. Alleen
verandering van het beheer levert niet meteen ideale omstandigheden op,
omdat de bodem door het vroegere gebruik sterk is verrijkt. Verwijderen van
de toplaag is daarom gewenst en/of het herstel van aanvoer van vers zand
naar de uiterwaard. Met de aanleg van instroomopeningen wordt daarin
voorzien.
De hoogste punten van de oeverwal liggen in de huidige situatie op circa +
11 m NAP. De instroomopeningen van de geulen krijgen een accoladevormig
proﬁel. De “schouders” daarvan liggen circa 2 meter onder het huidige
maaiveld. Het zijn dus plekken waarop stroomdalplanten zich uitstekend
kunnen vestigen – direct al na aanleg en zeker als ze over een aantal jaren
door aanzanding nog wat hoger zijn komen te liggen. Het diepste punt van de
accolade ligt op circa 7 m + NAP. Daardoor kunnen de geulen vaak instromen
en kan de rivierdynamiek in de uiterwaard goed tot zijn recht komen.
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Potentiële natuur versus actuele natuur
De Winssense Waarden hebben een oppervlakte van circa
225 hectare. Beleidsmatig (EHS, Natura2000) gaat het om
natuurgebied, maar in de praktijk ligt dat anders. Vele jaren na de
beleidsmatige aanwijzing als natuurgebied, is 157 hectare nog steeds
productiegrasland/maïs. Het kan lang duren voordat de potentiële
natuurwaarden op deze 70% van het areaal, omgezet worden in
actuele natuurwaarden. Door kleiwinning in te zetten als ﬁnanciële
impuls, kan dit versneld gebeuren.
In het gebiedsplan van de provincie Gelderland wordt aangegeven dat
ca 34 hectare stroomdalgrasland moet worden gerealiseerd, binnen
een oeverwalzone van 84 hectare. De coupures voor de geulen
doorsnijden de oeverwal over een oppervlakte van circa 12 hectare.
De diepste delen daarvan zijn ongeschikt voor stroomdalplanten: er
gaat circa 3 hectare potentiële stroomdalhabitat verloren – althans op
de korte termijn (zie kader). Daartegenover staat dat tegelijkertijd 8
hectare, de schouders van de accolade, potentieel stroomdalgrasland
wordt omgezet in actueel stroomdalgrasland . Daarnaast zal door de
aankoop van de gehele oeverwal nog veel meer stroomdalgrasland
binnen bereik komen, tot maximaal ca 80 hectare (nl. de 84 hectare
minus de diepste delen van de coupures). Ook de (gewenste)
overige inrichting van het gebied (moerassig uiterwaardgrasland,
structuurrijk uiterwaardgrasland, hoogwatergeul) wordt daadwerkelijk
gerealiseerd.

De ganzen

De kwartelkoning

In de huidige situatie vormen de Winssense Waarden een
foerageergebied voor ganzen, vooral de kolgans, en smienten. In de
nieuwe situatie zal het gebied verruigen en dus minder aantrekkelijk
worden als foerageergebied voor deze soorten. Ziehier “de
ganzenproblematiek” die speelt bij vrijwel alle natuurontwikkelingsp
rojecten in het rivierengebied: de aanwezigheid van overwinterende
ganzen was de hoofdreden om de uiterwaarden aan te wijzen als
beschermd natuurgebied maar diezelfde aanwezigheid blokkeert nu
een meer natuurlijke ontwikkeling waarin ook andere soorten dan
ganzen tot hun recht kunnen komen.

In de Winssense Waarden zijn 2 territoria van kwartelkoningen
vastgesteld. Een daarvan ligt op de lokatie van de toekomstige
Voorhaven, de andere in de omgeving van de Ruif.

Steeds meer wordt beseft dat hier sprake is van een interne
strijdigheid binnen de natuurbeschermingswetgeving: de Vogelrichtlijn
(handhaven foerageergebied ganzen) en de Habitatrichtlijn (o.a.
ontwikkeling stroomdalgraslanden en dynamische riviernatuur).
Een eerste stap om met deze strijdigheid om te gaan is recent
gezet: de Provincie Gelderland heeft bepaald dat 15% van het
ganzenfoerageergebied mag worden omgevormd in overeenstemming
met de eisen van de Habitatichtlijn. Hoewel opgepast moet worden
dat het kind niet met het badwater wordt weggegooid, groeit het
besef dat de aanwezigheid van overwinterende ganzen niet a priori
het herstel van natuurlijke processen in de uiterwaarden mag
blokkeren.

Natuurontwikkeling biedt uitstekende mogelijkheden voor
kwartelkoningen. Vogelbescherming Nederland zegt het volgende
over de broedplaatsen langs Rijn, Waal en IJssel: “Het gaat om
natuurgebieden die in de afgelopen 10-15 jaar zijn ingericht, en
meestal worden beheerd met behulp van grazers als Konikpaarden,
Schotse Hooglanders en Galloways. Door die begrazing ontstaat
in veel gebieden een mozaïek van ruigtes en grazige plekken.
Mits de vegetatie niet te dicht, of niet te open is, vormen deze
natuurgebieden aantrekkelijk broedterrein voor kwartelkoningen. Ze
worden immers niet gemaaid of anderszins bewerkt, zodat de legsels
en kuikens geen gevaar lopen. Een aantal natuurgebieden, zoals
Meinerswijk in Arnhem en de Millingerwaard bij Nijmegen behoren al
jarenlang tot de betere kwartelkoninggebieden van ons land.”
Samenvattend:
In deze variant wordt niet alleen het terrein van de Voorhaven heringericht
maar vrijwel de gehele uiterwaard. Op verschillende plaatsen ontstaat ooibos,
maar niet bij de uitstroomopening van de geul. De oppervlakte ooibos blijft
beperkt tot circa 10% van de uiterwaard en (over)compensatie wordt geboden
door het uitgraven van de geulen. Resultaat is dat de rivierveiligheid
niet negatief wordt beïnvloed en er naar verwachting op vooruit gaat. De
stroomdalﬂora krijgt de kans zich fors uit te breiden. Er ontstaat een
gevarieerd landschap met meer reliëf en een afwisseling van open en visueel
meer gesloten delen. De geschiktheid als ganzenfoerageergebied neemt
af, maar de ecologie als geheel gaat er fors op vooruit. Het gebied wordt
aantrekkelijker voor recreatie en de mogelijkheden voor wandelen en ﬁetsen
nemen toe.

Zie: http://www.kwartelkoning.nl/content.aspx?cid=13
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Figuur 9.
Stroomdalplanten in
het projectgebied. Bij
de detaillering van het
geulenpatroon moet
vermeden worden dat
de groeiplaats van
veldsalie(omcirkeld)
wordt geraakt. Kaart:
Royal Haskoning.
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VARIANT C: ENKELE GEUL
Realisatie
In deze variant wordt, net als in de vorige, een circa 4 kilometer
lange geul in het gebied uitgegraven – dit keer zonder zijtakken.
De oeverwal blijft dus vrijwel volledig onvergraven zodat vrijwel de
gehele (potentiële) stroomdalzone blijft gespaard.
Het onvermarktbare materiaal wordt ook in deze variant opgeborgen
in de Voorhaven. De volumes zijn wat kleiner dan bij de vorige variant
en ook komt er wat minder keramisch klei bij vrij.

Samenvattend.
Met de aanleg van een enkele geul ontstaat op diverse plekken langs de
geul ooibos, maar minder dan in de vorige variant. Rivierkundig wordt dit
(over)gecompenseerd door de geul en de rivierveiligheid neemt daardoor
zeker niet af. De aanleg van de geul vormt een impuls om grote delen van
de uiterwaard opnieuw in te richten maar de kans dat het gehele gebied als
vrij toegankelijk natuurgebied wordt ingericht is maar minder groot dan in de
vorige variant. Ook voor stroomdalﬂora en ecologisch herstel in bredere
zin ontstaan nieuwe kansen, maar waarschijnlijk minder dan in de voorgaande
variant. Als ganzenfoerageergebied neemt het gebied in betekenis af. Het
landschap wordt afwisselender en de mogelijkheden voor recreatie nemen
toe.

Kenmerken van de eindsituatie
Hoewel de “kleimotor” wat minder krachtig is dan in de vorige variant,
is er ook in deze schets van uit gegaan dat de impuls voldoende
was om het gehele gebied als vrij toegankelijk natuurgebied in te
richten. In deze variant zal wel een zwaarder beroep nodig zijn op
rijksmiddelen (Klimaatprogramma ARK, budgetten voor lange termijn
rivierveiligheid, provincie Gelderland, EHS).
Er is minder ooibos in deze variant: het gebied zal vooral uit lage,
ruige vegetaties bestaan. Landschappelijk en ecologisch is dit minder
gevarieerd en rijk dan de variant met zijtakken.
Stroomdalﬂora, ganzen en kwartelkoning
De potenties voor stroomdalﬂora kunnen ook in deze variant
toenemen. De stroomrug wordt op maar één plaats doorgraven en
de potenties blijven dus – nog meer dan in de vorige variant – intact.
Daartegenover staat dat de impuls om potentieel stroomdalgrasland
om te zetten in actueel stroomdalgrasland, minder sterk is.
De mogelijkheden voor kwartelkoning kunnen toenemen. Omdat
mogelijk niet het gehele gebied wordt ingericht en zijn agrarische
functie behoudt, zijn de mogelijkheden voor foeragerende ganzen wat
groter dan in de voorgaande variant.
20

21

VARIANT D: VOLLEDIGE GEUL MET BEPERKT OOIBOS
Realisatie
De realisatie verloopt zoals bij variant B, met dien verstande dat in
deze variant een groter deel van de oevers steil wordt afgewerkt.
Hierdoor wordt het aantal groeiplaatsen voor ooibos beperkt.

Samenvattend:
Deze variant deelt vrijwel alle kenmerken van variant B. Doordat er minder
ooibos is, scoort deze variant beter op het punt van rivierveiligheid en minder
op het punt van landschap en ecologie.

Kenmerken van de eindsituatie
Het landschap is meer gevarieerd dan met een enkele geul. Het is
ook spannender om in te wandelen, maar vanwege het grotendeels
ontbreken van bos is het visueel wel wat minder afwisselend. Er zijn
weinig “doorkijkjes”: het gebied is vrijwel in 1 oogopslag te overzien.
Stroomdalﬂora, ganzen en kwartelkoning
De potenties voor stroomdalﬂora en kwartelkoning nemen net als bij
variant B sterk toe, de betekenis als ganzenfoerageergebied neemt af.
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6.

De varianten naast elkaar

In deze notitie zijn 4 varianten gepresenteerd voor de inrichting van
de Winssense Waarden. Onderstaande tabel brengt in beeld hoe deze
uitpakken voor enkele aspecten die in de discussie een rol spelen.
Gezien het verkennende karakter van deze notitie is geen volledigheid
nagestreefd en het gaat om ruwe indicaties, waarbij gebruik is
gemaakt van een 5-punten schaal: (--, - , -/+, +, ++).
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